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POBUDE
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1.

ponovno poudarja legitimen interes EU za šport, zlasti njegove socialne in kulturne
vidike ter izobraževalne in socialne vrednote, ki jih šport posreduje, na primer
samodisciplino, premagovanje osebnih omejitev, solidarnost, timski duh, strpnost in
poštenost;

2.

poudarja pomen izvajanja deklaracij iz Amsterdama in Nice, zlasti v zvezi s posebnimi
lastnostmi športa v Evropi in njegovo socialno funkcijo, ki jo je treba upoštevati pri
izvajanju skupnih politik;

3.

priznava pomembno socialno in kulturno vlogo, ki jo imajo športna društva in združenja
v lokalnih in nacionalnih skupnostih; meni, da se morajo šole, izobraževalna središča,
športna društva in združenja bolj vključevati v različne oblike sodelovanja lokalnega
prebivalstva z boljšim socialnim dialogom;

4.

meni, da sta športno usposabljanje in izobraževanje učinkovita instrumenta za socialno
vključevanje prikrajšanih skupin in večkulturni dialog ter spodbujanje prostovoljnega
dela, poleg tega imata dejavno vlogo pri preprečevanju diskriminacije, nestrpnosti,
rasizma, ksenofobije in nasilja;

5.

spodbuja države članice, da posodobijo in izboljšajo svojo politiko telesne vzgoje,
vložijo sredstva v kakovostne športne objekte v šolah in izobraževalnih središčih ter
sprejmejo ustrezne ukrepe, da bodo šolski športni prostori in učni načrti za telesno
vzgojo dostopni vsem učencem; poziva države članice, da spodbujajo priznavanje
ustanov in organizacij, ki prispevajo k boljšemu vključevanju športnih dejavnosti v
šole; odobrava podeljevanje finančnih ugodnosti športnim društvom, ki so s šolami
sklenila sporazum o sodelovanju;

6.

poziva Komisijo, da oblikuje jasne smernice o uporabi pravil o državni pomoči in
navede, katere vrste javne podpore so sprejemljive in pravno upravičene za izpolnitev
socialne, kulturne in izobraževalne vloge športa ter vloge krepitve zdravja, kot je
finančna ali druga podpora, ki jo odobrijo javni organi za zagotavljanje ali posodabljanje
šolskih športnih objektov;

7.

poziva Komisijo, da opredeli področja, na katerih lahko ukrepanje EU zagotovi dodano
vrednost, ob upoštevanju ukrepov, ki so jih že sprejele športne organizacije in organi
držav članic; meni, da je odprta metoda usklajevanja ustrezen način za dosego boljšega
sodelovanja na evropski ravni na posebnem področju politike telesne vzgoje;

8.

poziva Komisijo, Svet in države članice, da ob polnem spoštovanju načela
subsidiarnosti določijo ustrezen pravni okvir in instrumente, ki bi se lahko uporabili za
povečanje naložb v športno izobraževanje in usposabljanje mladih;
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9.

poziva Komisijo, da zagotovi, da se zakonodaja v sektorju zdravja, varnosti in
zaposlovanja uporablja za zagotavljanje storitev v športnem sektorju enako kot za druge
dejavnosti v EU;

10. meni, da bi uvedba evropskih dovoljenj in diplom za zagotavljanje storitev v športnem
sektorju pomenila bistven napredek in bi prispevala k prostemu pretoku delavcev.
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